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บทท่ี 7

บรรจุภัณฑวัตถุอันตรายและ

บรรจุภัณฑสินคาท่ีตองดูแลเปนพิเศษ

วิชาระบบบรรจุภัณฑสําหรับการจัดการโลจิสตกิสและโซอุปทาน

รหัสวิชา 3613105



ประเภทวัตถุอันตราย

วัตถุอันตราย (Hazardous Substance)  

หมายถึง สิ่งของ วัตถุหรือวัสดุ ที่อาจเกิดอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย

ของคน สัตว ทรัพยสิน หรือสิ ่งแวดลอม ระหวางทําการขนสง ซึ ่งมีการจัด

ประเภทของสินค าอ ันตรายจากลักษณะของความอันตรายของสารนั ้น            

ทั้งนี้สามารถ แบงออกไดเปน 9 ประเภท

(สํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2550)



ประเภทวัตถุอันตราย

ระบบ UN - United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods

ไดจําแนกวัตถุอันตรายออกเปน 9 ประเภท ตามลักษณะท่ีกอใหเกิดอันตรายหรือความเสี่ยงในการเกิดอันตราย 

รวมท้ังกําหนดสัญลักษณอันตราย เพ่ือใชในการขนสง 



ประเภทวัตถุอันตราย

ประเภทท่ี 1 สารระเบดิได (Explosives)

คุณสมบัติ ของแข็งหรือของเหลวหรือสารผสมที่สามารถเกิดปฏิกิริยาทางเคมีดวยตัวมันเอง ทําใหเกิดกาซที่มีความดันและ       

ความรอนอยางรวดเร็ว กอใหเกิดการระเบิดสรางความเสียหายแกบริเวณโดยรอบได ซึ่งรวมถึงสารที่ใชทําดอกไมเพลิง และสิ่งของ

ท่ีระเบิดไดดวย

(สํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2550)



ประเภทวัตถุอันตราย

(สํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2550)

คุณสมบัติ กาซอัด กาซพิษ กาซในสภาพของเหลว กาซในสภาพของเหลวอุณหภูมิตํ่า และรวมถึงกาซที่ละลายในสารละลาย            

ภายใตความดัน เม่ือเกิดการรั่วไหลสามารถกอใหเกิดอันตรายจากการลุกติดไฟและ/หรือเปนพิษ และแทนท่ีออกซิเจนในอากาศ

ประเภทท่ี 2 แกส (Gases)

กาซไวไฟ เชน กาซหุงตม กาซไมไวไฟและไมเปนพิษ เชน CO2 กาซพิษ เชน คลอลีน



ประเภทวัตถุอันตราย

(สํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2550)

ประเภทท่ี 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids)

คุณสมบัติ ของเหลว หรือของเหลวผสมที่มีจุดวาบไฟ (Flash Point) ไมเกิน 60.5-65.6 องศาเซลเซียส ไอของเหลวไวไฟ

พรอมลุกติดไฟเม่ือมีแหลงประกายไฟ ตัวอยางเชน อะซีโตน น้ํามันเชื้อเพลิง ทินเนอร เปนตน



ประเภทวัตถุอันตราย

(สํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2550)

ประเภทท่ี 4 ของแข็งไวไฟ (Flammable Solids) 

คุณสมบัติ หมายถึง ของแข็งที่สามารถลุกติดไฟงาย เมื่อถูกเสียดสี หรือไดรับความรอนสูง ภายใน 45 วินาที ตัวอยางเชน 

กํามะถัน ฟอสฟอรัสแดง ไนโตรเซลลูโลส เปนตน หรือวัตถุเคมีที่เมื ่อสัมผัสกับนํ้าแลวเกิดปฏิกิริยาคายความรอนที่รุนแรง 

ตัวอยางเชน เกลือไดอะโซเนียม เปนตน



ประเภทวัตถุอันตราย

(สํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2550)

ประเภทท่ี 5 สารออกซิไดซและสารอินทรียเปอรออกไซด (Oxidizing Substances and Organic Peroxides)

คุณสมบัติ วัตถุเคมีท่ีไมติดไฟ ไมระเบิด แตชวยใหสารอื่นเกิดการลุกไหมไดดีข้ึน



ประเภทวัตถุอันตราย

(สํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2550)

ประเภทท่ี 6 สารพิษและสารติดเชื้อ (Toxic and Infection Substances) 

คุณสมบัติ วัตถุเคมีท่ีอาจทําใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอยางรุนแรงจากการกิน สูดดม หรือสัมผัสทางผิวหนัง



ประเภทวัตถุอันตราย

(สํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2550)

ประเภทท่ี 7 วัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Material)

คุณสมบัติ  วัตถุเคมีที่สามารถแผรังสีที่เปนอันตรายตอรางโดยมีความเขมขนมากกวา 0.002 ไมโครคูรีตอกรัม 

ตัวอยางเชน โมนาไซด ยูเรเนียม โคบอลต-60 เปนตน



ประเภทวัตถุอันตราย

(สํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2550)

ประเภทท่ี 8 สารกัดกรอน (Corrosive Substances)

คุณสมบัติ วัตถุเคมีท่ีมีฤทธิ์กัดกรอนวัตถุอื่น ๆ อยางรุนแรง 

ตัวอยางเชน กรดเกลือ กรดกํามะถัน โซเดียมไฮดรอกไซด(โซดาไฟ) เปนตน



ประเภทวัตถุอันตราย

(สํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2550)

ประเภทที่ 9 วัสดุอันตรายเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Dangerous Substances and articles)

คุณสมบัติ วัตถุเคมีซึ่งไมจัดอยูในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 8 แตสามารถกอเกิดอันตรายได สารที่กอใหเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอม

และของเสียอันตราย และใหรวมถึงสารที่ตองควบคุม  ใหมีอุณหภูมิไมต่ํากวา 100 องศาเซลเซียสในสภาพของเหลว หรือมีอุณหภูมิ

ไมต่ํากวา 240 องศาเซลเซียสในสภาพของแข็งในระหวางการขนสง เชน ปุยแอมโมเนียมไนเตรท



การขนสงและบรรจุภัณฑวัตถุอันตราย

ปายหรือสัญลักษณการขนสงสารเคมีในอุตสาหกรรม แบงเปน 9 ประเภท ตามหลักเกณฑ              

ขององคการสหประชาชาติ ใชติดบนภาชนะบรรจุ หรือยานพาหนะที่ใชในการขนสงหรือขนยาย

เพื่อดําเนินการจัดการสารเคมีนั ้น ๆ ไดอยางถูกตอง และเพื่อเปนการปองกันอันตรายจากการ       

นําสารเคมีไปใชโดยไมทราบคุณสมบัติหรืออันตรายของสารเคมีอันกอใหเกิดอุบัติเหตุ หรืออุบัติภัย 

ทําใหเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตและทรัพยสิน และกอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอมได 

โดยฉลากจะตองมีขนาด 10 x 10 เซนติเมตร และปายขนาด 30 x 30 เซนติเมตร ซึ่งเปน

มาตรฐานตามประกาศกรมการขนสงทางบก เรื ่องการติดปายอักษรภาพ และเครื ่องหมายของ

รถบรรทุกวัตถุอันตราย (ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2543)



สัญลักษณสินคาอันตรายที่ใชในสหภาพยุโรป (EU) เขตเศรษฐกิจยุโรปและประเทศอื่นที่เลือกใช

การขนสงและบรรจุภัณฑวัตถุอันตราย

(ศูนยขอมูลพิษวิทยา, 2558)



บรรจุภัณฑสินคาที่ตองดูแลเปนพิเศษ

ในการรับขนสงสินคาท่ีตองดูแลเปนพิเศษ ผูสงจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว  ในระเบียบวาดวยการขนสงสินคา

พิเศษ และจะตองมีสัญลักษณติดไวบรรจุภัณฑ โดยสินคาท่ีตองดูแลเปนพิเศษแบงเปนหลายกลุมตอไปนี้

1. สินคาแตกหักงาย 2. สินคาน้ําหนักมากและสินคาขนาดใหญ (HER/BIG) 

3. ศพมนุษย (HUM) 4. สัตวมีชีวิต (AVI) 

5. วัตถุที่มีลักษณะเปนแมเหล็ก (MAG) 6. สินคาของสดหรือที่เสียงาย (PER) 

7. สินคามีคา (VAL) 8. สินคาที่เสี่ยงตอการสูญหาย (VUN) 

9. สินคาที่มีน้ําเปนองคประกอบ (WET) 



สัญลักษณบรรจุภัณฑสินคาที่ตองดูแลเปนพิเศษ

(<www.labelsourceonline.co.uk/International-Packing-Symbol-Signs-Prodlist.html/>, 2016)



สัญลักษณบรรจุภัณฑสินคาที่ตองดูแลเปนพิเศษ

(<www.labelsourceonline.co.uk/International-Packing-Symbol-Signs-Prodlist.html/>, 2016)



ขอแนะนําในการใชเครื่องหมายสัญลักษณบนบรรจุภัณฑ

1. ใหปฏิบัติตามคําแนะนําในการยกขน ท่ีแสดงในภาพสัญลักษณท่ีแสดงไวบนบรรจุภัณฑ

2. ขอความพื้นฐาน อาจจะเขียนขอความเตือนใหใชความระมัดระวังไวใตภาพเครื ่องหมายดวยภาษา          

ของประเทศตนทางและ/หรือปลายทาง

3. สีและภาพสัญลักษณ ที่กลาวในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ตองเขียนหรือพิมพดวยสีที่กําหนด     

หรือสีดําท้ังหมด ถาสีของหีบหอทําใหเครื่องหมายไมชัดเจน ใหใชปายซึ่งสีตัดกันตามความเหมาะสมเปนพื้น 

อาจเขียนเครื ่องหมายไวบนปายนําไปติดกับบรรจุภัณฑ หรือถาจะใหดีใช พิมพแบบฉลุ (stencil) 

บนบรรจุภัณฑโดยตรง

4. ขนาดของภาพสัญลักษณไมจ ําเปนตองลอมกรอบและขนาดเบ็ดเสร็จของภาพสัญลักษณควรเปน                  

10 เซนติเมตร 15 เซนติเมตร หรือ 20 เซนติเมตร อยางใดอยางหนึ่ง



1. จงบอกความหมายของวัตถุอันตราย

2. วัตถุอันตรายมีกี่ประเภท อะไรบาง

3. บรรจุภัณฑสินคาที่ตองดูแลเปนพิเศษ มีกี่ชนิด จงอธิบาย

4. บรรจุภัณฑสินคาที่ตองดูแลเปนพิเศษ ไดแกอะไรบาง 

5. ขอแนะนําในการใชเครื่องหมายสัญลักษณบนบรรจุภัณฑ มีอะไรบาง

แบบฝกหัดบทที่ 7
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